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RESUMO 

Introdução: A indústria têxtil no Brasil vêm enfrentando uma dificuldade em se 

encaixar no mercado interno e externo. Para tanto a diminuição de custo vêm sendo a 

ferramenta para o possível encaixe deste setor e o papel do líder fundamental para 

uma produção just-in-time. Metodologia: A pesquisa pretende apontar os desperdícios 

identificados e avaliar em conjunto com líderes a melhor ferramenta para redução do 

número dos resíduos gerados. Juntamente com duas empresas situadas na cidade 

de Itatiba-SP e os líderes setoriais de cada empresa, quantificar e qualificar através 

de documentos os resíduos gerados, assim após estudo com os líderes, será 

levantado as possíveis soluções para as situações-problema. A partir deste 

diagnóstico, serão examinadas possíveis soluções, bem como métodos para que 

ocorra a diminuição dos desperdícios, que representam atualmente cerca de 2% a 

2,5%, nas duas organizações. Principais resultados e Conclusões: Com os dados 

apurados, o trabalho visa, por meio dos líderes, a diminuição dos desperdícios em 

torno de 5 a 25%, aumentando assim sua produtividade. Ademais, vislumbra-se não 

apenas abater custos e aumentar a produtividade, mas contribuir de modo efetivo em 

questões sustentáveis. 
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INTRODUÇÃO 

O presente projeto “Gestão Ambiental: O papel do líder na redução de 

resíduos têxteis com foco no desenvolvimento sustentável”, pretende alinhar 

aspectos a cerca da liderança eficaz com questões sustentáveis.  

A proposta do tema foi elaborada em função do conhecimento e atuação do 

autor no ramo têxtil e também por ter ciência quanto à dificuldade que este setor 

enfrenta no país.  

Considerando o papel significativo do líder como um diferencial competitivo 

da organização, esta pesquisa pretende em primeira instancia identificar quais os 

processos com maior número de desperdício e a partir de tais dados, avaliar a 

melhor ferramenta para o problema. Questiona-se, portanto, o que pode ser feito 

para que ocorra a redução e até mesmo erradicação dos desperdícios gerados? 

A conclusão desta pesquisa visa apresentar às empresas estudadas, 

problemas e soluções concernentes à diminuição dos desperdícios ora produzidos. 



Busca-se, deste modo, um alinhamento entre liderança, melhoria contínua e 

sustentabilidade, evidenciado ser possível alinhar competitividade ao 

desenvolvimento sustentável. Feito isso, pretende-se averiguar o papel dos líderes no 

processo.  

 

OBJETIVOS 

Reduzir desperdícios e resíduos gerados em duas empresas do ramo têxtil a 

fim de alinhar competitividade e desenvolvimento sustentável. Identificar com líderes 

envolvidos diretamente com resíduos, quais os métodos e ferramentas de qualidade a 

serem utilizadas para efetiva redução dos resíduos. Capacitar líderes no que se 

refere a questões sustentáveis. E Apontar o papel do líder neste cenário, a fim de que 

os objetivos sejam alcançados frente à equipe e organização de trabalho.  

 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa quanto aos fins, será exploratória e descritiva, já que, conforme 

menciona Vergara (1998), ainda se faz necessário explorar a importância do papel do 

líder para a melhoria contínua no ramo têxtil visando a sustentabilidade. Ademais, 

pretende-se intervir e resolver um problema, colocando em prática a curiosidade 

intelectual do autor deste trabalho. 

 Esta pesquisa compreenderá duas empresas do ramo têxtil situadas na cidade 

de Itatiba-SP, localizada a 84 km do estado de São Paulo, as quais permitiram a 

realização deste estudo. Mediante a intenção de intervenção junto aos líderes e 

liderados, inicialmente este projeto será submetido ao comitê de ética da USF.  

Para a obtenção de dados relacionados aos desperdícios específicos, serão 

utilizados documento auxiliares para preenchimento onde constará a quantidade de 

resíduos, bem como o motivo e o que poderia ser realizado para suprimir isto. Estas 

planilhas serão estudadas separadamente para traçar diferentes líderes e diferentes 

usos das ferramentas de qualidade.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente, pretende-se realizar uma reunião explicativa a líderes 

previamente selecionados, referente aos objetivos deste trabalho e também sobre 

melhoria contínua e sustentabilidade. Sequencialmente, a fim de envolver e 



sensibilizar os participantes quanto à problemática, os dados coletados sobre os 

desperdícios identificados em pesquisa anterior, serão apresentados enquanto 

situações-problema dos setores.  

Feito isto, será proposto que o líder e sua equipe identifiquem os 

desperdícios gerados no setor responsável e coletem dados para na próxima etapa: 

averiguação das informações. 

Com as informações, pretende-se também, junto ao grupo a ser envolvido no 

projeto, procurar soluções que tenham como respaldo o conhecimento técnico e 

teórico. Por fim, pretende-se fornecer o feedback para os líderes e para a direção 

referente aos resultados obtidos, e com a permissão da direção, colocar em prática 

as possíveis melhorias em etapa futura. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Em pesquisa anterior, foi possível identificar nas empresas, objeto deste 

estudo, desperdícios em torno de 2,0% a 2,5%, gerados anualmente. Estes números 

representam um total de oito dias trabalhados pelas empresas, o que acarreta em 

custos produtivos e administrativos gerados apenas para descarte. As empresas são 

certificadas pela ISO 9001 e utilizam ciclo PDCA e Just-In-Time, o que principia o 

estudo, já que estes fazem parte do ciclo da qualidade. Salienta-se que os 

representantes das empresas estudadas no momento realizam descartes e utilizam 

de produtos nocivos a natureza de maneira correta, indicando preocupação quanto a 

questões sustentáveis. 
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